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Humor: 40 uur practical jokes

"Kunt u even op mijn auto letten? Daar staat-ie." De zakenman loopt weg, zwaait en roept nog even iets. Dan kijkt het slachtoffer weer naar de auto, maar die is spoorloos verdwenen.

Just for Laughs is een Canadees tv-programma met de verborgen camera, dat hier begin november al is genoemd, toen met twee clips. Het is pretentieloos amusement, maar met vakmanschap uitgevoerd. Het lijkt of er professionele illusionisten in de redactie zitten, zo goed wordt gebruik gemaakt van de ruimte waar het slachtoffer níet op let. Ook de logistiek is doordacht. Bijvoorbeeld bij de twee toeristen die op de foto willen naast een standbeeld in een park. Voorbijganger zal de camera bedienen. Dan rijdt er een vrachtwagen voorlangs. Binnen vijf seconden zijn toeristen én standbeeld verdwenen en staan er duplicaten aan de overkant van de straat áchter de voorbijganger met de camera (er zijn natuurlijk tweelingen in het spel). Het programma krijgt extra vaart door de manier waarop de reacties van verschillende slachtoffers door elkaar worden gemonteerd.

Op het kanaal van Just for Laughs staan ruim 2500 clips. Mooi, maar bij een gemiddelde lengte van anderhalve minuut blijf je klikken. Gelukkig is er het kanaal van (schrik niet) ghsayhaghragha2 waar twintig compilaties staan van twee uur elk. Voor je dáár doorheen bent, hebben ze bij JfL alweer een hele hoop nieuwe grappen.

http://www.youtube.com/watch?v=7cdkqJN2rxI		BEELD 4:13

WEBREDACTIE: Deze 'hq' clip is niet van het genoemde kanaal maar heeft wel de beste kwaliteit. Ik stel voor in de tekst een link te maken naar 
http://www.youtube.com/user/ghsayhaghragha2

EINDREDACTIE: Je kunt de lengte van de bovenstaande clip kiezen (01:11:14) of kiezen voor 40:00:00 (afgerond, ik ga dat echt niet  uitrekenen ;-) ) of helemaal niets vermelden. Laat ik graag aan jullie over.


Wetenschap: Komeet in volle glorie

Op het zuidelijk halfrond was rond Kerst (nota bene!) de komeet Lovejoy te zien. Prachtige video van een medewerker van de Very Large Telescope in Chili laat zien hoe de komeet met zijn imposante staart kort voor zonsopgang boven de horizon komt. Schitterende sterrenhemel daaromheen bovendien. (1:44)

http://vimeo.com/34204309		BEELD 1:39


Reportage: Kuifje Top Gear in India

Kort geleden stond de complete India-special van Top Gear illegaal op YouTube. Dat duurde niet lang. Nu komen de eerste clips door op het BBC-kanaal. Komedianten Clarkson, Hammond en May toeren door India met een Mini, een Jaguar en een Rolls en beleven daarbij de spannendste avonturen. (7:26)

http://www.youtube.com/watch?v=UZ8SxeL2CmA
http://www.youtube.com/watch?v=CW45Dq0FPKY		BEELD 0:44

EINDREDACTIE: Zou echt leuk zijn als je Kuifje doorgestreept kon afdrukken.

Muziek: Touaregs tussen de boeken

Tinariwen is een band van Touaregs en Berbers uit noordelijk Mali, die de laatste tien jaar enige faam heeft opgebouwd in de Westerse wereld. Afrikaanse muziek met Westerse invloeden en instrumenten. Meestal treden ze op met een man of acht, hier staan ze als trio in de 'Tiny Desk' van NPR in de VS. (19:48)

http://www.youtube.com/watch?v=IdbBmqOUPlY		BEELD 0:19

